Maatschappelijk Werker Respijthuis
36 uur
Het Centrum voor Dienstverlening (CVD) is een grote maatschappelijke dienstverlenende
organisatie (ruim 500 medewerkers) en staat in het hart van de Rotterdamse samenleving. Wij
geloven er in dat elke Rotterdammer talenten heeft en dat er soms professionele ondersteuning nodig
is om die talenten te kunnen benutten. Onze kracht is het bieden van die ondersteuning! Jaarlijks
bereiken wij ruim 25.000 Rotterdammers vanuit onze 25 locaties verspreid over heel Rotterdam.
Kernwaarden van het CVD zijn: erin geloven, integer zijn, verbinding maken en ontwikkelingsgericht
zijn.
Waar ga je werken?
Het Respijthuis is in ontwikkeling en biedt onmiddellijke hulp, zowel ambulant als klinisch aan mensen
en gezinnen met acute psychosociale problemen. Het Respijthuis is daartoe dag en nacht geopend.
De hulp is laagdrempelig. Het Respijthuis is onderdeel van het Cluster Crisisinterventie, Opvang & en
Extramuraal van het Centrum voor Dienstverlening (CVD).
Hoe ziet een werkdag eruit?
In eerste instantie screen je de aanmelding van een cliënt. Aan de hand van deze screening bepaal je
of de cliënt wordt uitgenodigd voor een intake. Bij de intake inventariseer en analyseer je op de juiste
wijze de ontstane crisissituatie. Aan de hand hiervan neem jij de beslissing of de cliënt binnen het
Respijthuis opgevangen kan worden. Je bent in staat om een hulpverleningsplan op te stellen en deze
uit te voeren (met je collega’s), om de cliënt verder op weg te helpen en door te verwijzen naar de
juiste instantie. Omdat je veel contact hebt met andere organisaties en in nauw contact staat met de
cliënt beschik je over goede communicatieve vaardigheden!
Wat breng je mee?
• Je hebt een afgeronde HBO-opleiding Social Work (MWD, SPH) of gelijkwaardig;
• Je hebt kennis van en ervaring met crisissituaties en –interventie;
• Je hebt kennis van en ervaring met psychosociale problematiek;
• Je kunt out of the box denken;
• Je beschikt over een goed ontwikkeld empathisch vermogen;
• Je bent stressbestendig en beschikt over een grote mate van klant- en doelgerichtheid;
• Je communicatieve vaardigheden zijn goed, Zowel mondeling als schriftelijk;
• Je bent bereid om ook in de avond- en weekenduren te werken.
Beschik jij over de volgende competenties?
Initiatief; leergierig; resultaatgerichtheid; integriteit; stressbestendig; flexibiliteit en samenwerken (met
collega’s en netwerkpartners).
Wij bieden jou:
• een marktconform salaris. Inschaling is in salarisschaal 8, maximaal bruto € 3.624,- per
maand bij een fulltime dienstverband, afhankelijk van ervaring, opleiding en deskundigheid;
• arbeidsvoorwaarden conform CAO Sociaal Werk, o.a. het Individueel Keuzebudget en
eindejaarsuitkering van 8,3%.;
• een goede werksfeer en een enthousiast team;
• volop mogelijkheden om je verder te ontwikkelen middels je Loopbaanbudget wat je in
overleg kunt besteden aan jouw individuele inzetbaarheid;
• aandacht voor vitaliteit, o.a. door workshops en wekelijks vers fruit op het werk;
• een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) is een onderdeel van ons aannamebeleid.
Ben jij de nieuwe collega die we zoeken?
Stuur dan vandaag nog jouw motivatiebrief en CV o.v.v. vacaturenummer 19.025 per email naar
vacatures@cvd.nl! Reacties ontvangen wij graag vóór 30 augustus 2019.
Nog vragen?
Wil je meer informatie, dan kan je contact opnemen met Bert de Vlaming, teamleider van het
Respijthuis. tel. 06 538 28 733. Voor meer informatie over het CVD kan je ook
een kijkje nemen op onze website www.cvd.nl.
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.
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